Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 7 april 2008
Aanwezig:

Afwezig:

De heren Niederer (voorzitter)
De heren Egging, Meulen, Beuvens, Litjens, H. Lempens, Marechal (leden)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)
De heer Verheggen en mevrouw Stokbroeks (leden)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag van de vergadering van 5 maart 2008
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Brief Burgemeester over procedure gebiedsvisie Midden-Limburg
De voorzitter roept de fractievoorzitters op hun besluit om de raadsvergaderingen van mei en
juni niet te verplaatsen te heroverwegen. De fractievoorzitters spreken hun ongenoegen uit
over de manier waarop prof. Bakker de gemeente v.w.b. de data voor de Dagen van MiddenLimburg voor een voldongen feit plaatst. Desondanks wordt besloten de raadsvergaderingen
van 21 mei en 25 juni te verplaatsen naar de woensdag erna (respectievelijk 28 mei en 2 juli).
Het presidium gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om vóór de zomer een
overlegavond te organiseren waarop college en raad met elkaar visionair van gedachten kunnen
wisselen over een aantal zaken die nu spelen op het gebied van de economische
structuurversterking.
4.
Memo griffier over procedure functioneringsgesprekken Burgemeester
De griffier licht aanleiding en totstandkoming toe. Bij punt 3 van het protocol wordt opgenomen
dat telkens twee fractievoorzitters door het presidium worden aangewezen om het gesprek met
de burgemeester te voeren, bij voorkeur een fractievoorzitter van de coalitie en een van de
oppositie. Zij bereiden het gesprek samen voor. Bij punt 4 wordt bepaald dat de andere
fractievoorzitters worden geraadpleegd als referenten en de loco-burgemeester kan worden
geraadpleegd. Het voorstel van de CDA-fractie om de mogelijkheid om het maatschappelijk
middenveld als referent te gebruiken in het protocol op te nemen, wordt niet door het presidium
overgenomen. Onder punt 13 wordt opgenomen dat de conclusies en afspraken ter
vertrouwelijke kennis van alle fractievoorzitters worden gebracht.
De griffier zal een initiatiefvoorstel van alle fracties voorbereiden conform voorliggend concept
met overeengekomen aanpassingen.
5.
Bespreken procedure Gerechtshof in de zaak Altun
Op 9 april om 09.30 uur doet het Gerechtshof uitspraak in het hoger beroep. Afgesproken wordt
dat de raadsvoorzitter meteen na de uitspraak een concept-verklaring namens de raad naar de
fractievoorzitters mailt met verzoek om spoedige reactie. De CDA-fractie geeft aan, dat indien
men niet akkoord is met de verklaring, er gekozen wordt voor het uitbrengen van een eigen
reactie.
6.
Werkbezoek 2009
Het presidium kiest voor een ééndaags werkbezoek in Nederland.

7.
Memo plannen bijeenkomsten
Aandacht wordt ook gevraagd voor een redelijke eindtijd van bijeenkomsten. Tevens wordt
opgemerkt, dat uitnodigingen vanuit gemeentelijke beleidsafdelingen niet altijd even nuttig zijn
voor raadsleden. Het presidium is akkoord met de in de memo beschreven gedragslijn.
8.

Rondvraag
De heer Egging licht de achtergronden van de brief van vier fracties over de
Bloementoren toe. Afgesproken wordt, dat het college de brief zo spoedig mogelijk
beantwoordt, waarna een extra commissievergadering wordt gepland. De griffier
zal de suggestie om deze vergadering in de wijk te houden met de
commissievoorzitter bespreken.
•
De heer Beuvens meldt, dat in de vergadering van de commissie Welzijn de heer
Nordhausen door mevrouw Zaaboul is beticht van belangenverstrengeling. De
heer Beuvens vindt dit ontoelaatbaar. De heer Marechal geeft aan dat de
opmerking inderdaad is gemaakt, maar wel in de context dat het betoog van de
heer Nordhausen zich onvoldoende toespitste op de situatie in Weert. De fractie
van de PvdA kiest er bovendien voor raadsleden niet het woord te laten voeren
over aangelegenheden die hun werkgever betreffen. De heer Marechal biedt zijn
excuses aan de fractie SP aan.
•
De heer Marechal heeft contact gehad met mevrouw Bocken uit Tungelroy, die het
voor de bij de betreffende kwestie betrokken medewerker opnam. Hij vindt het
van belang om ook dit geluid te laten horen.
•

CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M.L. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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